
Výňatok zo 
Zákona č.340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a 

televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

§ 3 

Platiteľ úhrady 

Platiteľ úhrady (ďalej len "platiteľ") je 

a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny 2) v evidencii odberateľov elektriny v 

domácnosti 3) ako odberateľ elektriny v domácnosti 2) v odbernom mieste, 2) pre spotrebu v byte 

alebo v rodinnom dome, 

b) zamestnávateľ, 4) ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu 

zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad 5) posudzuje 

ako zamestnávateľ. 

 

§ 5 

Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu 

(1) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý oznámi a preukáže vyberateľovi 

úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b), že 

a) žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese 

odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným 

postihnutím, alebo 

b) je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu  alebo poberateľom 

rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo 

zárobkovej činnosti,  nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej 

činnosti, alebo 

c) je poberateľom dávky v hmotnej núdzi8c) alebo osobou spoločne posudzovanou s 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 

(2) Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. 

a) oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 1. 

(3) Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodení aj 



a) Rozhlas a televízia Slovenska, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky,  Rada pre 

vysielanie a retransmisiu,  

b) zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže,  

c) školy a školské zariadenia,  

d) nemocnice, liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti,  

e) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

f) osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a ktoré požívajú diplomatické výsady a 

imunity podľa medzinárodného práva, ak je zaručená vzájomnosť.  

 

Od 1. januára 2020 teda platí, že od koncesionárskych poplatkov sú oslobodení všetci  

- starobní dôchodcovia,  

- poberatelia dávok v hmotnej núdzi a naďalej  

- koncesionárske poplatky nemusia platiť občania ZŤP / ŤZP.  

Tento stav sa preukazuje  RTVS daným preukazom alebo potvrdením zo Sociálnej 
poisťovne alebo z úradu práce. 

Ak poberáte dôchodok aj zo zahraničia, tak isto pre vás platí zľava z platby za vysielanie 

RTVS. 

 

 

 


